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Openbare Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 16 november 2021 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 

 

1. Collegevoorstel Beleidsregel Uitwegen 2021 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de Beleidsregel uitwegen 2021 vast. 

Zaaknummer: 1124956 
 

2. Collegevoorstel Functieverandering Weldammerlaan 6 Hoevelaken 
P: Planvorming 
Het college: 
1. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan de 
functieverandering van het perceel Weldammerlaan 6 te Hoevelaken, met toevoeging van één 
extra woning. 
2. stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast. 

Zaaknummer: 1196580 

 
3. Collegevoorstel 2e Bestuursrapportage 2021 

P: Financiën 
Het college: 
1. stelt de 2e Bestuursrapportage vast.  
2. stelt de raad voor: 
a. de 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 
b. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutatie per programma in 2021 en 
2022; 
c. het tekort in 2021 voorlopig te dekken door aanwending van de algemene reserve en het 
overschot van 2022 te storten in de algemene reserve; 
d. kennis te nemen van de mutaties over de jaren 2023 t/m 2025; 
e. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties met betrekking tot de 
investeringen;  
f. het beheerplan openbare verlichting (2021-2025) vast te stellen;  
g. het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen (2021-2025) vast te stellen. 

 Zaaknummer: 1211531 

 
4. Collegevoorstel Actieprogramma wonen Regio Foodvalley 

P: Vakspecialisten 
Het college neemt kennis van de raadsinformatiebrief 'Regionaal Actieprogramma Wonen 2021-
2024, Regio Foodvalley' en stuurt deze door naar de gemeenteraad. 

Zaaknummer: 1216859 
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5. Collegevoorstel Nadere regels begraafplaats 

P: Vakspecialisten 
Het college: Stelt de “Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021” vast. Stelt het 
persbericht vast. 

Zaaknummer: 1186396 

 
6. Collegevoorstel artikel 33 raadsvragen over huisvesting basisschool Het Baken 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van het CDA inzake de huisvesting van basisschool "Het Baken" vast. 

Zaaknummer: 1212800 

 

7. Collegevoorstel Protocol agressie 
P: HRM 
Voorstel: Het Protocol Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers, gemeente Nijkerk vast 
te stellen, door college. Hetzelfde protocol zal via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad 
worden aangeboden. 

Zaaknummer: 1218497 

 
 

8. Collegevoorstel Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie 
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken over het Mijlpalenplan vast. 

Zaaknummer: 1211603 

 
 

 
 
Aldus vastgesteld op 23 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


